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ANÁLISE COMPARATIVA DA FORMA DE SEGMENTAÇÃO DE DIFERENTES 

TIPOS DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS NO CORTE DE CABELO  

 

1. RESUMO 

O corte de cabelo é o serviço mais procurado nos salões de beleza. De acordo com 

a evolução deste segmento, novas ferramentas e técnicas foram surgindo para 

facilitar ou modificar o jeito de cortar os fios. É interessante observar que, a sinergia 

entre ferramenta e método é comprovada no resultado do produto de áreas como 

serraria, botânica e gastronomia, mas é de conhecimento empírico que após o corte 

de cabelo, existe a variação no seu comportamento e, principalmente na 

conservação da integridade dos fios. Portanto, este estudo visa investigar se há 

diferença do tipo de segmentação da fibra capilar conforme o uso de diferentes 

ferramentas e técnicas de execução de corte, a fim de prover embasamento 

científico e informações inovadoras aos profissionais da beleza. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que os principais aspectos levados em consideração no momento do corte 

são estéticos, como a forma e textura finais desejadas. Cortes mais retos sugerem 

lâminas mais precisas – geralmente tesouras de fio laser/micro serrilhada. Em cortes 

repicados ou desfiados utiliza-se a tesoura fio navalha ou a navalha. Cabelos 

masculinos, quando são muito curtos, normalmente são feito com a máquina de 

corte (BIONDO; DONATI, 2010, p.111). 

Mas há uma questão que não é comumente pensada no ato de cortar os cabelos 

que é a forma física que a extremidade do fio vai assumir depois da segmentação. 

Na área da beleza, pouco se sabe sobre a resposta para esta interação entre cabelo 

e ferramenta. Há muitos preceitos baseados somente na experiência de cada 

profissional ou pelo senso comum de que “navalha estraga o cabelo” e “quando 

raspa com máquina o cabelo fica “ruim”“. 

Se for feita uma analogia com a botânica, percebe-se que existe a preocupação na 

forma de cortar determinada árvore para facilitar a colheita de seus frutos e os 

tratamentos fitossanitários (SILVA; GARCIA, 1999, p. 11). No caso das rosas, 

Santos (2001, p.2) afirma que “as podas visam, em essência, disciplinar o ritmo de 

crescimento e o potencial de floração, sendo mesmo indispensável para o sucesso 

da cultura”. Assim sendo, este processo de investigação busca entender se há de 



fato diferença na segmentação dos fios de cabelo conforme a ferramenta utilizada e 

seu respectivo método. 

 

3. OBJETIVOS  

Identificar, por meio da microscopia óptica, qual a característica física padrão nas 

pontas dos fios de acordo com o tipo de ferramenta utilizada. 

 

4. METODOLOGIA 

Para este estudo experimental, foi escolhido um cabelo caucasiano de uma só 

pessoa para ser submetido a quatro diferentes ferramentas e formas de corte de 

cabelo. Após os cortes, as amostras serão submetidas análise microscópica para 

identificar se há diferença na integridade do fio de acordo com o corte executado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para investigar os tipos de segmentação, foram determinadas as ferramentas e 

técnicas conforme abaixo: 

- Corte A: tesoura simples fio navalha, no sentido perpendicular à fibra; 

- Corte B: tesoura simples fio navalha, no sentido paralelo à fibra; 

- Corte C: navalha, a 45° da fibra, no sentido diagonal à fibra; 

- Corte D: máquina de corte, no sentido perpendicular à fibra. 

Corte A 

Técnica: Segurando a mecha entre os dedos indicador e médio, a tesoura corta os 

fios horizontalmente/perpendicularmente à fibra. O corte acontece pelo encontro das 

lâminas fixa e móvel ao abrir e fechar a tesoura.  

Corte B 

Técnica: Segurando a mecha entre os dedos indicador e médio, a tesoura corta os 

fios verticalmente/paralelamente à fibra. O corte acontece pelo encontro das lâminas 

fixa e móvel ao abrir e fechar a tesoura. 

Corte C 

Técnica: Segurando a mecha entre os dedos indicador e médio, a navalha é 

posicionada horizontalmente, mas ela é inclinada a 45º da fibra. O movimento do 

corte é pela fricção e arraste da lâmina no fio. Corta os fios diagonalmente. 

Corte D 



Técnica: Segurando a mecha entre os dedos indicador e médio, a tesoura corta os 

fios horizontalmente/perpendicular à fibra. O corte acontece pelo encontro das 

lâminas fixa e móvel do movimento mecânico da máquina. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em experimento preliminar, verificou-se, por microscopia óptica, a existência de 

diferentes padrões da segmentação da fibra capilar. Para a conclusão do trabalho 

espera-se analisar cada padrão de corte e suas possíveis interferências na 

qualidade do cabelo. 
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